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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan 

berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan skripsi 

ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan mahasiswa 

jenjang S1, Jurusan Pendidikan Ekonomi, pada Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Skripsi ini  berjudul “Pengaruh Pola 

Asuh Orangtua dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 10 Medan T/P 2016/2017”. 

Skripsi ini merupakan persembahan terindah buat orang tua tercinta Lewi 

Sembiring Meliala dan Sarepha Br Purba yang senantiasa mendoakan, mencukupi 

segala kebutuhan dana, nasehat-nasehat yang berharga, serta kasih sayang yang selalu 

menyertai perjalanan hidup penulis hingga saat ini. 

Skripsi ini disusun diantara sela- sela kegiatan kuliah, dan aktivitas lainnya 

sehingga sangat mungkin didapati kesalahan oleh karenanya, penulis berharap masukan 

dan saran dari para pembaca agar tulisan ini lebih baik lagi kedepannya. Penulis juga 

menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyususnan skripsi ini tidak akan mendapatkan 

suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan dan dorongan semangat 

serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan berharga ini penulis 

ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang diantaranya,  kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom. M.Pd selaku rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita M.Si, Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 
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4. Bapak Dr.H. Arwansyah, M.Si. selaku ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si. Selaku sekertaris Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan yang sekaligus juga menjadi dosen Pembimbing skripsi 

saya dan dosen pembimbing akademik saya yang dengan keikhlasan dan 

kesabarannya membimbing saya, baik itu dalam proses penyelesaian skripsi 

maupun di dalam aktivitas perkuliahan sehari- harinya.  

6. Bapak Prof. Indra Maipita M.Si, Ph.D, Dr. Dede Ruslan, M.Si dan Bapak Dr. H. 

Arwansyah, M.Si yang telah memberikan saran atas perbaikan skripsi penulis 

7. Kepada Kak Ina yang telah memberikan pengarahan dalam pengurusan berkas 

berkas penulisan Skripsi.. 

8. Seluruh Dosen dan Pegawai Administrasi Program Studi Pendidikan Ekonomi 

yang turut membantu selama kuliah di FE Unimed.  

9. Bapak Rajo Batu bara selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Medan yang telah 

menerima penulis dengan baik. 

10. Teristimewa buat orang tua saya, Ibunda dan ayahanda tercinta yang telah 

membesarkan  saya, dan memberikan pendidikan  kepada saya dengan penuh-

penuh perjuangn, terimakasih buat kalian,s 

11.  untuk teman- teman saya The Belatung’s yang telah banyak membantu dan 

mewarnai hidup saya yang sangat menarik.), Artha Uli Sinaga S.Pd (alias membot 

predator sekaligus gobet), Marcellinus S.Pd (atung alias cepot) Dolly bArito 

Siagian S.Pd, Junita Yolanda Harianja S.Pd (dua titik satu koma), Cindy Yolanda 

S.Pd (alias pok welas walau sudah jauh), dan Kasandra Mayank Sari Sianipar S.Pd 

. 
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12. Kepada Seluruh anggota Hoks. Cinta Tarigan.S.Pd (Citjo), Aan S.Pd (Anjo), Fitri 

S.Pd (Fitjo) 

13. Teristimewa kepada teman- teman seperjuangan A Ekstensi Pendidikan Ekonomi 

Stambuk 2013 yang telah menjalani aktifitas lebih kurang 3 tahun banyak canda 

tawa yang hadir. 

14. Buat sahabat tim hore-hore Aan Gustiawan (Anjo), Eva Simarmata (Evajo), Fitri 

Yohana (Fitjo), dan Adik Citra (Citjo) yang selalu memberi dukungan dan 

wejangan dalam penyusunan skripsi ini. 

15. Buat sahabat-sahabat PPLT SMP N 10 Medan 2016, Cinta Tarigan, Dolly barito 

Siagian, Marcell Marbun, Desi Sagala, Duma, Helfrida, Achida, Hormon dan Lek 

Golden yang selalu setia membantu penulis dan memotivasi penulis dalam 

penyusunan skrpsi ini. 

Akhir kata saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu, 

mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya 

satu per satu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang baik atas 

segala yang telah diberikan dan dilakukan kepada saya. Saya berharap semoga skripsi 

ini dapat memberikan manfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan. Amin… 
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